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PEP 2021 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

(UMA SOLUÇÃO)

GEOGRAFIA

1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 6,0)

“A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2015, COP 21 ou CMP 11, foi realizada em Paris, França, de 30 de
novembro a 12 de dezembro de 2015. Foi a 21ª sessão anual da Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações
Unidas de 1992 sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) e a 11ª sessão da Reunião das Partes (CMP) do Protocolo de Quioto de 1997.”
(Fonte: Documento de Adoção do Acordo de Paris/CP.21 (PDF). UNFCCC de 12 dez 2015, disponível em http://unfccc.int/resource/docs/
2015/cop21/eng/l09.pdf, acesso em 29 de dezembro de 2020).

Analisar  o Acordo de Paris, nas expressões  política e  econômica,  concluindo sobre os principais desafios a

serem superados para o cumprimento das metas.

1. MÉTODO
PARÂMETRO  IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I    n  t  r    o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central.

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.

M6 Ligação com o desenvolvimento.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8
Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente.

Mais da metade das partes está coerente com o todo.

Menos da metade das partes está coerente com o todo.

Divisão sem coerência.

M9

Identificação da
coerência das
ideias com o

objeto.

Totalmente.

Atendimento em mais da metade das ideias.

Atendimento em menos da metade das ideias.

Não atendimento das ideias.

M10
Análise das ideias

com ligação de
causa e efeito.

Totalmente.

Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.

Ideias sem ligação.

M11
Elaboração das

conclusões
parciais.

De forma dedutiva.

Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  o      n  c  l    u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de desempenho

M12 Retomada da ideia central (sob novo enfoque).

M13

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.

Parcialmente com as ideias essenciais. 

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir.
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C  o      n  c  l    u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de desempenho

M14

Conclusão
baseada nos

aspectos
desenvolvidos

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução
ou no desenvolvimento.

Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte na
introdução ou no desenvolvimento.

Na conclusão, menos da metade das ideias tem
suporte na introdução ou no desenvolvimento

 Ideias sem suporte.
M15 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

In    tr  odu    çã    o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1
O acordo de Paris é o compromisso mundial sobre alterações climáticas firmado na
21ª Conferência das Partes (COP21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas so-
bre Mudanças Climáticas (UNFCCC). 

C2

Os níveis global e local se aproximam quando o assunto é a emissão de gases do
efeito estufa e mudança climática. O aquecimento global afeta, direta ou indireta-
mente, todos países do ecúmeno terrestre. Em 12 de dezembro de 2015, 196 paí-
ses participantes concordaram com o pacto global final. Assim, o Acordo de Paris foi
assinado após várias negociações, entrando em vigor em 4 de novembro de 2016. 

C3

O Acordo de Paris prevê metas para a redução da emissão de gases do efeito estu-
fa (GEE). Para que esse acordo entrasse em vigor, foi necessário que os países que
são responsáveis por 55% da emissão de gases de efeito estufa ratificassem-no, to-
davia isso gerou uma série de desafios.

C4
O Brasil, desde setembro de 2016, após aprovação pelo Congresso Nacional, é um
dos países oficialmente comprometidos em colaborar com o chamado “Acordo de
Paris”, primeiro tratado universal de combate ao aquecimento global.

C5
A seguir, será analisado o Acordo de Paris, nas expressões política e econômica,
concluindo sobre os principais desafios a serem superados para o cumprimento das
metas.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

a. Expressão Política

C7

Aumento  da  pressão  política  sobre  os  Estados. Reconhecimento  pela
comunidade  internacional  da  necessidade  de  que  as  metas  de  redução  das
emissões de gases do efeito  estufa sejam estabelecidas e atingidas, gerando
pressões políticas sobre Estados não cumpridores de metas.

C8

Incentivo  à  governança  global  ambiental. A  concretização  do  objetivo,
normatizado  na  Convenção-Quadro  das  Nações  Unidas  sobre  Mudanças
Climáticas,  entrelaça  o  regime  climático  com a  governança  global  ambiental,
como mecanismo para  a  solução  dos  conflitos  e  a  promoção  da  necessária
cooperação entre os Estados nacionais. 

C9

Estabelecimento de objetivos políticos de longo prazo. A questão da susten-
tabilidade e a necessidade de criação pelos países signatários de planos de lon-
go prazo, visando a diminuição das emissões de gases do efeito estufa. São ob-
jetivos que, segundo o acordo, devem perpassar governos para se tornar políti-
cas de Estado. 

C10

Respeito  ao  princípio  da  publicidade. A  politica  internacional  de
estabelecimento,  no  acordo,  da  obrigatoriedade  do  registro  contínuo  das
emissões  pelos  países  signatários,  gerando  impactos  políticos  quanto  ao
cumprimento ou não das metas.

C11

Alinhamento  entre  a  política  ambiental  interna  e  as  metas  externas.
Obrigatoriedade de definição de uma política interna ambiental pelo signatário,
ou  seja,  que  suas  metas  de  emissão  estejam  dentro  dos  parâmetros
estabelecidos externamente, estimulando, ainda, que as metas sejam redefinidas
a cada 5 anos pelo menos.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C12

Relativização da soberania dos Estados. A Conferência das Nações Unidas
sobre  as  Mudanças  Climáticas  de  2015  (COP-21)  critica  o  atual  regime
internacional  constituído  pelos  Estados.  Para  os  críticos  o  sistema mostra-se
conservador  e mais  aferrado ao princípio  da soberania,  a ponto  de  refrear  o
próprio  desenvolvimento  do  regime  climático,  especialmente  de  reduções  de
emissões de GEE.

C13

Desenvolvimento sustentável como política de Estado. O acordo reforça a
tese  de  que  os  países  devem  aprofundar  suas  ações  para  implementar  o
desenvolvimento  sustentável  e  manejar  melhor  os  impactos  gerados  pelo
aquecimento global.

C14

Estados no sistema internacional  estão em relação de coordenação. Por
exemplo, os Estados são unidades juridicamente iguais e autodeterminadas. Não
existe  um poder  soberano  de  um estado  em relação  aos  demais.  Embora  o
acordo  estabeleça  uma meta  global,  não  tem força  de  lei  para  impor  metas
específicas  de  cortes  nas  emissões  de gases,  o  que dependerá  da  iniciativa
soberana de cada país. 

C15

Associação entre política ambiental e combate à pobreza. Acordos como o
Tratado  de  Paris  buscam  relacionar  a  preservação  do  meio  ambiente  à
diminuição  das  desigualdades  sociais  no  interior  dos  países  em
desenvolvimento, buscando formas de desenvolvimento sustentável.

Conclusão parcial

C16

Conclui-se, parcialmente, que o Tratado de Paris estabelece metas ambientais
difíceis de serem atingidas pelos Estados nacionais, gerando diferentes reações.
Desse modo, o cumprimento de tais metas políticas pode trazer desafios para os
Estados devido a questão da soberania nacional.

b. Expressão Econômica

C17

Redução  do  uso  de  fontes  de  energia  relacionadas  aos  combustíveis
fósseis. Os combustíveis  fósseis  como o  petróleo,  o  gás  natural  e o  carvão
mineral  ainda  são  as  fontes  de  energia  mais  utilizadas,  impactam  o  meio
ambiente mais agressivamente.

C18

Agropecuária e redução de emissões de gás metano (CH4). Os rebanhos,
principalmente a pecuária são apontados no meio ambientalista como a maior
responsável pelo aumento da emissão de CH4. Fruto do resultado do processo
de digestão dos herbívoros.

C19

Manejo sustentável das áreas florestais. O Tratado critica a devastação de
áreas florestadas, fruto da expansão de atividades econômicas. Por exemplo,
atribui  o  aumento  da  emissão  de  gases  do  efeito  estufa  à  expansão  da
fronteira  agrícola  em  países  em  desenvolvimento,  o  que  tem  sérias
implicações para estados como o Brasil.

C20

Fundo Verde para o Clima. Potencializado pelo Tratado de Paris o fundo foi
criado na conferência entre as partes de Acapulco em 2010 (COP 15)  para
ajudar  países  vulneráveis  a  lidar  com  os  efeitos  da  mudança  climática,
reuniram investimentos abaixo do mínimo necessário, financiando projetos que
reduzam  a  emissão  de  gases  do  efeito  estufa,  ajudando  os  países  mais
vulneráveis a se adaptarem.

C21

Abordagens econômicas integradas. Os países reconheceram a importância
de  abordagens  integradas,  holísticas  e  equilibradas  economicamente  para
ajudar na implementação de suas contribuições nacionalmente determinadas,
no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, de
forma coordenada e eficaz. 

C22

Mudança na matriz energética. Os países precisam assegurar o predomínio
de  fontes  renováveis  até  2030,  incluindo  as  hidrelétricas.  Nesse  sentido,
usando o  Brasil  como exemplo,  atualmente,  43,5% da energia  produzida  já
provém  dessas  fontes,  sendo  a  principal  delas  os  derivados  de  cana-de-
açúcar,  parcela  que  representa  parte  considerável  das  fontes  renováveis
existentes.

C23

Uso  do Produto  Interno  Bruto  (PIB)  para  causas ambientais.  O tratado
considera que parte das riquezas geradas internamente nos países devem ser
revertidas  para  as  causas  ambientais,  o  que  tem  diálogo  direto  com  a
perspectiva do desenvolvimento sustentável, que apareceu pela primeira vez
em 1987.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(55% a 70%)

Ideias

C24

Investimento em fontes renováveis e limpas. O Tratado incentiva os países
a  investirem  em  energia  eólica  e  solar,  além  de  afirmar  em  seu  Plano
Quinquenal que o desenvolvimento de carros movidos a energias limpas é um
dos principais objetivos para os próximos anos.

Conclusão parcial

C25

Conclui-se, parcialmente,  que o acordo de Paris busca estabelecer condições
para o desenvolvimento econômico sustentável sob uma ótica globalista, o que
traz uma série de desafios para a soberania dos países que desejam ou são
pressionados cumprir tais metas.

C26 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  on    c    l  u    s    ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C27
O Acordo de Paris trouxe consigo um cenário de grande complexidade, dividindo
opiniões de especialistas econômicos e políticos e gerando reações diferentes
entre os países no que diz respeito ao cumprimento de suas metas.

C28

Em síntese,  as  questões  políticas  e  econômicas que  envolvem o  Tratado de
Paris colocam a emissão dos gases do efeito estufa e mudanças climáticas como
responsabilidade  compartilhada  por  Estados  que  compõe  o  sistema
internacional, trazendo desafios importantes e repercussões diretas ou indiretas
para a soberania nacional.

C29

Conclui-se  que entre  os  desafios  está  diminuir  a  desconfiança das  nações a
respeito do risco de ingerência internacional.  O Tratado de Paris reacendeu o
debate  sobre  a  possibilidade  dos  países  não  cumpridores  do  tratado  sofrer
sanções internacionais, contribuindo para o aumento da instabilidade no sistema
internacional e dificultado o cumprimento das metas.

C30

O cumprimento das metas traz o desafio de conciliar crescimento econômico,
principalmente  em  um  contexto  de  mudanças  tecnológicas  no  mercado  de
trabalho típicas da indústria 4.0,  associados com a sustentabilidade ambiental
para as gerações futuras.

C31

Outro ponto de difícil solução será o desafio de reduzir as emissões de gases do
efeito  estufa,  oriundos  da  queima  de  combustíveis  fósseis.  O  fato  é  que  as
nações ainda dependem em grande parte de fontes como o petróleo, o gás e o
carvão mineral.

C32

O desafio de conciliar soberania e autodeterminação com a preservação do meio
ambiente.  A  agenda  política  dos  governos,  especialmente  dos  países
industrializados, tem sido impactada pela politização e publicidade dos assuntos
para o público em geral.

C33 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas
de modo a respeitar a ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz. 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico ou
contraditório devido à inexistência de articulação de ideias e/
ou a excessivas contradições.

A2:  Desenvolvimento  parcialmente  compreensível, embora
fragmentado, com má articulação de ideias. Há contradições
que não dificultam a compreensão, coerência e lógica global,
mas registram dificuldade de compreensão localizada.

A3:  Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e sem
contradições,  no  qual  todas  as  ideias  apresentadas são
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez
do pensamento, facilita a pronta percepção e
jamais  obriga o  leitor a  retornar para
entender melhor alguma parte. 

B1:  Texto  pouco claro  como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.

B3:  Texto suficientemente  claro,  de  fácil  entendimento  do
leitor.
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(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela
economia  verbal,  sem  prejuízo  da  eficácia  da
comunicação do pensamento.  O bom texto vai
direto  ao ponto,  desenvolve-se de  maneira
sóbria  e retilínea e evita  divagações  inúteis,
muitas  vezes  propositais  (expediente  infantil,
usado para aumentar  o  texto  sem lhe conferir
qualidade).  O  exagero  da  objetividade  leva  ao
laconismo, comprometendo a  clareza, ou
redundando em omissão de conteúdo. 

C1: É pouco  objetivo,  vago  e  com  divagações  inúteis  na
(quase) totalidade do texto.

C2:  É  parcialmente  objetivo em determinadas  partes  do
texto.

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na exposição
das suas ideias. 

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação. 

D1:  Inobservância total  dos elementos que efetuam a coesão
dentro dos parágrafos e/ou entre os parágrafos. Pouco coeso.

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.

D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos  coesivos,
gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

E1: Ortografia.

E2: Pontuação.

E3: Concordância.

E4: Regência.

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

“Quem controla a Europa Oriental, domina a Heartland; quem controla a Heartland ,domina a Ilha Mundial; e quem controla a Ilha Mundial,
domina  o  Mundo.”  (Fonte:  Universia  2018,  disponível  em:<http://www.universiaenem.com.br/sistema/faces/pagina/publica/conteudo/
textohtml.xhtml?redirect=27663428230511852530356729621>. Acesso em: 12 jan 2021).

Apresentar  as ações  estratégicas  da  Federação Russa a  partir  do  século  XXI,  destacando os  efeitos  nas

relações com o Brasil.

 
1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I    n  t  r    o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central.

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.

M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição
da servidão (citação e

justificativa das ideias ou
somente justificativa).

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

M9
Identificação da

coerência das ideias
com o objeto.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.



6

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M10
Citação e justificativa das

ideias com ligação de
causa e efeito.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

M11
Atendimento da imposição

do destaque

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 
2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I    n  t  r    o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1
A Federação da Russa,  doravante apenas Rússia,  é reconhecida  pelo direito
internacional como o Estado sucessor da União Soviética, que se fragmentou em
1991 com o final da Guerra Fria.

C2

A Rússia, grande pivô da eurásia, detém o maior território entre todos os Estados
do  mundo.  Com  aproximadamente  dezessete  milhões  de  km2,  faz  fronteira
terrestre com catorze países, além dos EUA e do Japão com os quais possui
fronteiras marítimas. É um país que possui cento e quarenta e dois milhões de
habitantes,  despovoado  se  comparado  a  outros  gigantes  territoriais  asiáticos
como a China e a Índia. Seu território é rico em diversos minerais raros e/ou
essenciais, dentre os quais se destacam o petróleo e o gás natural.

C3

O geógrafo Sir Halford Mackinder entendia a Rússia como a grande potência do
“heartland”  euroasiático.  Para  tanto,  os  russos  deveriam  empreender  ações
estratégicas  observando  as  expressões  econômica,  política,  científico-
tecnológica e psicossocial do poder nacional.

C4

O Brasil  e  a  Rússia integram o  Brics,  fórum econômico que é composto por
países de acelerado crescimento econômico como a China e a Índia, além da
África do Sul. Tanto Brasil como Rússia, embora com diferença de matizes ou
ênfases, destacam um conjunto de similitudes. Por exemplo, em relação a suas
próprias  capacidades  e  dimensões  continentais  e  à  reconhecida  importância
regional de ambos e seus imensos recursos naturais e parques industriais.

C5
A seguir, serão apresentadas as ações estratégicas da Rússia a partir do século
XXI, destacando os efeitos nas relações com o Brasil.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas ideias

C7

Fortalecimento  da Organização de  Cooperação  de Xangai  (OCX). É  uma
organização  política,  econômica  e  militar  formada  por  China,  Rússia,
Cazaquistão, Tadjiquistão e Quirguistão, principalmente nas áreas de segurança
e  economia.  O  domínio  russo  visa  o  controle  da  Ásia  Central,  sendo  um
contrapeso do aumento da influência norte-americana na região.

C8

Aumento da oferta de energia. Os russos investem em gasodutos e oleodutos,
além de energia nuclear, construindo a primeira usina nuclear móvel visando a
consolidação da Rússia como uma grande potência energética da Eurásia.  O
aumento da cooperação na área de energia entre Brasil e Rússia visando a
fabricação de reatores para a produção de energia nuclear.

C9

Manutenção  das  capacidades  de  dissuasão  nuclear. Os  russos  mantêm
programas  militares  de  ponta  visando  a  conservação de um arsenal  nuclear
estratégico capaz de rivalizar com os Estados Unidos, China e Índia a fim de
dissuadir eventuais ataques convencionais por parte de outras potências.

C10

A manutenção dos laços políticos,  econômicos e militares com a antiga
área de influência. Os russos são, por causa da extensão e posição, o pivot
geográfico da Eurásia. É um exemplo dessa política a atuação da Rússia junto
às ex-repúblicas  socialistas  soviéticas por  meio da  Comunidade dos Estados
Independentes (CEI).
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t    o  
(80% a 90%)

Algumas ideias

C11

Investimento  na  Ciberwar. O  investimento  em  tecnologias  de  ponta  que
possibilitem travar  guerras  híbridas  e  assimétricas  em ambientes  virtuais.  Os
russos se destacam por investir em engenharia e informática, isto é, no uso de
tecnologias de informação e comunicação para fins militares e políticos.

C12

Desenvolvimento  científico-tecnológico. A  Rússia  aumentou  investimentos
tecnológicos em setores como energia, informática e satélites geoestacionários.
Com efeito, criou o sistema de navegação por satélite GLONASS, concorrente do
Global Position System (GPS) norte-americano. O intercâmbio acadêmico que
ocorre desde o final da Guerra Fria, caracterizado por um fluxo constante e
significativo  de  cientistas  russos  contratados  por  universidades  ou
instituições científicas brasileiras como a Universidade de São Paulo (USP).

C13

Desenvolvimento  aeroespacial. A Rússia  é  um  país  com um desenvolvido
programa  espacial,  onde  a  Corporação  Estatal  de  Atividades  Espaciais
Roscosmos  é  o  órgão  governamental  responsável  pelo  programa de  ciência
espacial e pesquisa geral aeroespacial e os centros de lançamentos de foguetes
no Cazaquistão e Oblast de Arcangel, próximo a Moscou.

C14

A intervenção Russa na Guerra da Síria. A Rússia tem desenvolvido na Síria a
expertise  de projetar  uma força  expedicionária.  Por  exemplo,   uma operação
militar que começou no fim de setembro de 2015. Consistiu em uma série de
ataques  aéreos  e  navais  contra  o  grupo  extremista  autoproclamado  Estado
Islâmico (EI). 

C15

Complexo industrial militar russo. A Rússia possui uma consolidada indústria
de defesa, exportando produtos de defesa (prode) para diversos países mundo
afora.  A celebração  de contratos  de  aluguel,  com opção  de compra,  de
equipamentos militares russos pelo Brasil.

C16

O aumento da cooperação militar e econômica com a China. Os russos se
aproximam  estrategicamente  dos  chineses  a  fim  de  aumentar  o  seu  poder
nacional e rivalizar com os Estados Unidos no “tabuleiro” asiático, inclusive em
áreas marítimas tanto no hemisfério Norte como no Sul.

C17

O controle  territorial  da  Crimeia,  em especial  o  porto  de  Sevastopol. A
anexação  da  Crimeia  em  2014  quando  a  Rússia  se  vê  ameaçada  pelo
progressivo avanço da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN) para o interior de sua zona de influência histórica.

C18

Reestatização  e  desenvolvimento  econômico. A  chegada  do  grupo  que
sustenta o atual presidente russo, Vladmir Putin, ao poder no fim dos anos 1990
provocou a reestatização de diversos setores da economia, com destaque para a
infraestrutura  e  a  energia  como  é  o  caso  da  empresa  Gazprom.  A Rússia
contribui  para  a  balança comercial  favorável  importando do Brasil  soja,
carnes (bovina, suína e aves), açúcar, café etc.

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas de
modo  a  respeitar a  ordenação lógica do
pensamento; o autor não se contradiz.

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,  ilógico
ou  contraditório  devido  à  inexistência de articulação de
ideias e/ou a excessivas contradições.

A2:  Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível,
embora  fragmentado, com  má  articulação de  ideias.  Há
contradições que não dificultam a compreensão, coerência
e lógica global, mas registram dificuldade de compreensão
localizada.

A3: Desenvolvimento compreensível, coerente, lógico e sem
contradições,  no  qual  todas  as  ideias  apresentadas são
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente.

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez
do  pensamento, facilita  a pronta  percepção  e
jamais obriga o leitor a retornar para entender
melhor alguma parte.

B1:  Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos
frequentes do leitor.

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.

B3:  Texto suficientemente  claro,  de  fácil  entendimento do
leitor.
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(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela  economia
verbal,  sem prejuízo da eficácia da comunicação do
pensamento.  O  bom texto vai  direto  ao ponto,
desenvolve-se de maneira sóbria e retilínea e evita
divagações  inúteis,  muitas  vezes  propositais
(expediente infantil, usado para aumentar o texto sem
lhe conferir qualidade). O exagero da objetividade leva
ao  laconismo, comprometendo a  clareza, ou
redundando em omissão de conteúdo.

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na
(quase) totalidade do texto.

C2:  É parcialmente objetivo em determinadas partes do
texto.

C3:  É  objetivo,  com  linguagem  direta  e  preciso na
exposição das suas ideias.

(D)  COESÃO:  avalia-se o  emprego de
elementos  coesivos:  pronomes,  conjunções,
preposições, tempos verbais, pontuação.

D1:  Inobservância  total  dos elementos que  efetuam  a
coesão dentro  dos parágrafos e/ou entre  os parágrafos.
Pouco coeso.

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.

D4:  Emprego  correto  e  diversificado  dos  elementos
coesivos, gerando texto coeso.

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL

 E1: Ortografia.

 E2: Pontuação.

 E3: Concordância.

 E4: Regência.

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

RESULTADO DA QUESTÃO

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

ORIENTAÇÕES GERAIS

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinentes na própria prova e no espaço abaixo,
de maneira a orientar o estudo do aluno no PEP.

A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I) em cada uma das partes que a constituem,
formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno para
que realize uma prova equilibrada.

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador.
No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de

acordo com o prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/CAEM.
Para uma melhor preparação quanto à Expressão Escrita, sugere-se ao aluno do PEP enviar sua

prova para um professor de Português.
A divisão  do  item  “Desenvolvimento”  em  partes  ou  itens  coerentes,  no  ND  análise  deve  ser

encarada de forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO


